
هاي با سرعت نور، در نبردهاي دریاییظهور سالح
علی اصغرصولتیان 

چکیده
هاي مداوم خود، در آستانه هاي مدون و پیگیريبعضی از کشورهاي پیشرفته با برنامه ریزي

هاي پرقدرت لیزري، و هاي ریلی الکترومغناطیسی، انرژيهاي الکتریکی، شامل توپتولید طیفی از سالح
هاي جنگی آتی امواج کوتاه پر قدرتی هستند، که بزودي شاهد بکارگیري آنها در کشتیکهوموجهامیکر

خواهیم بود. 
ها تالش و کوشش و انجام آزمایشات مهندسی و تولید ابزار آالت جدید، کشورهاي ازاین رو در پی سال

ر استفاده بر علیه طیفی از هایی با سرعت نور به منظوداراي تکنولوژي پیشرفته در حال تولید سالح
هاي فیلممانند به هاهایشان هستند. این سالحاوگانتهدیدات نامتقارن، و کالسیک در دریا و تحویل آنها به ن
د. نشوافسانه ایی است که در سینما و تلویزیون نمایش داده می

توانند بطور همزمان که میهایی هایی از قبیل امواج مرگبار، اژدرهاي نوري و دیگر سالحامروزه سالح
هاي حقیقی میادین در حال ورود به صحنهرا بخار و یا تبخیر نمایندبدون باقی گذاردن اثري از هدف، آن 

نبرد هستند. 
واژگان کلیدي

هاي ریلی الکترومغناطیسی، میکروموجها، اژدرهاي نوريهاي الکتریکی، توپسالح

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان 
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ایی که بعضی از کشورها در این زمینه کسب ههاي قابل مالحظبا توجه به پیشرفت
هاي دریایی، مشابه تغییرات بنیادین که کرده اند، ما باید شاهد انقالب دیگري در جنگ

هاي بخاري و بادبانی رویداد باشیم. در گذشته جایگزین کشتی
هاي توانمند الکتریکی دیگر در آینده، هایی با سرعت نور و سالحبکارگیري سالح

هاي دریایی خواهیم بود، که گر تغییرات بنیادین در دکترین و تاکتیکشک، نظارهبدون
هاي زمینی و هوایی هم تسري پیدا نماید.ممکن است به تدریج به سایر جنگ

هاي پیشرفته دریایی به بزرگی تغییراتی خواهد بود لذا، دگرگونی در تشکیل قدرت
هاي نبرد دریایی هاي چوبی در صحنهدر دریا رخ داد، کشتی19که در نیمه قرن 

هاي نبرد خارج شدند. هایی با بدنه آهنی گردیدند و از صحنهسرعت مغلوب کشتیبه
اگرچه بعضی از کشورهاي دارنده نیروي دریایی تا دو دهه بعد از آن هم به ساخت 

دنه آهنی ها با بدنه آهنی ادامه دادند، ولی به تدریج با جبر زمان و احتیاط ورود بکشتی
بارانش بخار را به ناوگان خود پذیرفتند. 

میالدي دستوري از فرماندهی وقت نیروي دریایی آمریکا 1869براي مثال در سال 
هایی که به سامانه رانش بخار مجهز بر این مبنی صادر گردید، که الزم است همه کشتی

این دستور علیرغم پیشرفت اند، از نیروي باد هم در صورت لزوم استفاده نمایند. گردیده
هاي کسب شده در هاي دریایی و همچنین تجربهتکنولوژي و تایید سایر قدرت

هاي داخلی آمریکا که بر برتري بخار تاکید نموده بود صادر گردیده بود. جنگ
به هر جهت با گذشت زمان و پیشرفت سریع تکنولوژي، و در نهایت تایید نیروي 

هاي نسل بعدي ناوهاي هاي رانش، در کالستکمیل سامانهدریایی کشورها مبنی بر 
جنگی سامانه تکمیل شده رانش الکتریکی نیز بکار گرفته شد. 

هاي نوین نیز به ها، تالش براي تولید سالحدر کنار بهینه نمودن سامانه رانش کشتی
رن خود هاي مدهاي نبرد دریایی شد، ورود توپطور پیوسته منجر به تغییراتی در صحنه
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هاي هدایت شونده و مجهز به چندین سامانه ردیاب کار، مهمات هوشمند، موشک
هاي عملیاتی در دریا گردیدند. متنوع، باعث تغییراتی در روش

ها، انبوهی از چندین جریان تحقیقاتی و پژوهشی، که بعضاً منجر به دنبال این تالش
هاي ی گردیدند، صاحبنظران جنگهاي دریایبه اختراع و تولید نسل جدیدي از سالح

هاي دریایی را برآن داشت تا اقدامات اساسی و بنیادین با توجه به طراحی و تولید سالح
هاي دریایی بوجود آورند. در حقیقت تعدادي از این جدید در تغییر شکل و تاکتیک

1وندههاي انرژي هدایت شمیالدي اداره برنامه ریزي سالح2002کشورها در اوایل سال 

هاي فرماندهی خود تاسیس نمودند، تا بر تولید دریایی را در سامانه
هاي الکتریکی نظارت نمایند. سالح

ریزي هاي بعد این اداره را بنام اداره برنامهبعضی از نیروهاي دریایی سال
هایی با انرژي هاي الکتریکی و انرژیهاي هدایت شده تغییر نام دادند. ورود سالحسالح

هاي ایجاد یک اي را در زمینههاي ریلی الکترومغناطیسی، توان بالقوهدایت شونده توپه
ها ایجاد کردند، به همین انقالب بنیادین در طراحی، ساخت، و دکترین دریایی و عملیات

هاي جنگی، هاي آینده کشتیهاي دریایی بر این باورند که در نسلجهت طراحان جنگ
مواد منفجره در روي ناوها ضروري نبوده، وجود انبارهاي دیگر نگهداري مهمات و 

مهمات روي شناورهاي جنگی براي ذخیره سازي مهمات عملیاتی مفهوم خود را از 
دست خواهد داد.

هاي دریایی، باعث ها و هدفها با بدنه کشتیاثرات برخورد بعضی از این سالح
کشتی نموده، که منجر به هاي شدیدي در طول سرتاسري ایجاد ارتعاشات و تکان

گردد. هایی از بدنه کشتی میشکافتن و خرد شدن قسمت

1-DEW=directed energy weapons
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هاي مدرن از هاي هدایت شونده و سایر سالحهاي لیزري، انرژيقبل از شرح سالح
هاي اینگونه هاي ریلی الکترومغناطیسی لزوم خوانندگان با عبارات و واژهجمله توپ

ح داده شده است آشنا گردند. ها که به طور مختصر در ذیل شرسالح
:DEانرژي هدایت شده 

هاي در ارتباط با ساخت یک بیسیم یک واژه چتري است، که کلیه تکنولوژي
انرژي الکترومغناطیسی متمرکز شده، با اتم، یا ذرات جانبی اتم را پوشش می دهد. که به 

نامند. میDirected Energy=DEاختصار به آن را انرژي هدایت شده 
ابزار آالت انرژي هدایت شده :

اي است که ابتدا انرژي هدایت شده را به منظور اهداف دیگري به عنوان یک سامانه
غیر از یک سالح مورد استفاده قرار می دهد. ابزار آالت انرژي هدایت شده ممکن است 

علیه تواند اجازه دهد از آن ابزار به عنوان یک سالح بر اثراتی را تولید کند که می
توان بر علیه تهدیدات مشخصی مورد استفاده قرار گیرد. براي مثال بردیاب لیزري را می

هایی که به نور حساسیت دارند مورد استفاده قرار داد. حساسه
هاي هدایت شده:اقدامات حفاظتی انرژي

بخشی از جنگ انرژي هدایت شونده است، که شامل اقداماتی براي حفاظت از 
اکن و تسهیالت و پرسنل نیروهاي خودي به منظور استفاده موثر از طیف تجهیزات، ام

هاي انرژي هدایت شونده دشمن امواج الکترومغناطیسی که به وسیله ابزار آالت و سالح
تهدید می شود. 
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جنگ انرژي هدایت شونده : 
و هاي انرژي هدایت شونده، ابزار آالت،عملیات نظامی متضمن استفاده از سالح

اقدامات ضد آن به هر دو صورت خسارت مستقیم به تجهیزات، اماکن و تسهیالت و 
پرسنل دشمن، یا جلوگیري دشمن از استفاده طیف امواج الکترومغناطیس به وسیله 
خسارت زدن، انهدام و یا تجزیه به آن می باشد. همچنین دربرگیرنده اقداماتی به منظور 

یالت، پرسنل خودي جهت استفاده از طیف امواج محافظت از تجهیزات، اماکن و تسه
باشد. الکترومغناطیس می

سالح انرژي هدایت شونده: 
اي است که ابتدا از انرژي هدایت شونده مستقیماً به منظور خسارت یا یک سامانه

شود. انهدام به تجهیزات، اماکن و پرسنل دشمن استفاده می
طیف امواج الکترومغناطیس: 

نهایت است، پهناي آن به هاي امواج الکترومغناطیسی از صفر تا بیکانسبردي از فر
بیست و شش قسمت با حروف الفبا مشخص گردیده است. 

EW :1جنگ الکترونیک 

هر اقدام نظامی شامل استفاده از امواج الکترومغناطیس و انرژي هدایت شده به 
EWگ الکترونیک منظور کنترل طیف الکترومغناطیس یا حمله به دشمن را جن

نامند. سه بخش فرعی و مهم جنگ الکترونیک شامل حمله الکترونیکی، محافظت می
باشد. الکترونیکی و پشتیبانی جنگ الکترونیک می

۱- electronic warfare
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EA :1حمله الکترونیکی -الف

این بخش از جنگ الکترونیک شامل استفاده از انرژي الکترومغناطیسی، انرژي 
د تشعشعی براي حمله به پرسنل، تسهیالت و اماکن، یا هاي ضهدایت شده، یا سالح

هاي دشمن با بکارگیري و تجهیزات با هدف کاهش، خنثی کردن، یا انهدام توانمندي
EAباشد را حمله الکترونیکی یا به اختصار ها میمورد توجه قرار دادن شکلی از آتش

نامند، که دربرگیرنده موارد زیر است: می
راي جلوگیري یا کاهش استفاده موثر دشمن از طیف شامل اقداماتی ب

باشد. امواج الکترومغناطیس از قبیل جمینگ، و فریب الکترومغناطیسی می
هایی که به هر دو صورت الکترومغناطیسی و انرژي بکارگیري سالح

گیرند، مکانیسم تخریب اولیه آن (به وسیله هدایت شونده مورد استفاده قرار می
هاي فرکانس رادیویی و پرتوهاي بسیار زیر) انجام می شود. لیزر، سالح

: EPمحافظت الکترونیکی -ب
این بخش از جنگ الکترونیک دربرگیرنده اقدامات فعال و غیرفعال به منظور 
محافظت پرسنل، تسهیالت و اماکن و تجهیزات نیروهاي خودي، از اثرات جنگ 

دي یا دشمن که باعث کاهش، خنثی الکترونیک بکار گرفته شده توسط نیروهاي خو
هاي جنگی نیروهاي خودي می گردد، به نام محافظت کردن یا انهدام توانمندي

الکترونیکی 
شود.خوانده می

پشتیبانی جنگ الکترونیک :-پ
هاي عملیاتی تحت کنترل مستقیم این قسمت از جنگ الکترونیک شامل ماموریت

ردگیري، شناسایی و تعیین موقعیت منابعی که یک فرمانده عملیاتی، به منظور تجسس، 

1-electronic attack
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گردد، که از آن نمایند میبه طور عمد و یا غیر عمد انرژي الکترومغناطیسی منتشر می
گیري، طراحی و هدایت عملیات آتی مورد استفاده جهت تشخیص، تهدید فوري، هدف

گیرد. قرار می
گیري عملیات جنگ تصمیمبنابراین پشتیبانی جنگ الکترونیک اطالعات مورد نیاز 

گیري و هدایت را الکترونیک و دیگر اقدامات تاکتیکی از قبیل دوري از تهدید، هدف
توان براي تهیه نماید. همچنین از اطالعات پشتیبانی جنگ الکترونیک نیز میفراهم می

گیري براي حمالت الکترونیکی یا انهدام و هاي اطالعاتی، فراهم کردن هدفسیگنال
ابی و تایید اطالعات استفاده کرد. ارزی

هایی با سرعت نور:سالح
هاي جنگ انرژي هدایت شده شامل لیزرها، انتشارات میکروموج ها، و شتاب دهنده

باشد. پرتوهاي ذره اي بسیار ریز می
هاي هاي متعارف (کالسیک) که براي انهدام هدفها به انرژيبر خالف سالح

بعضی موارد به هر دوي آنها متکی هستند، در جنگ جنبشی یا شیمیایی و یا در 
هاي ذخیره به هدفها خسارت وارد گردیده و یا آنها را انرژي هدایت شده به وسیله انرژي

نماید. منهدم می
ترین اشعه تابنده (فوتون) (واحد غیرقابل تقسیم امواج الکترومغناطیسی یا کوچک

نامند.عه تابنده را فتون میترین مقدار نیروي اشواحد شدت نور) کوچک
ترین اشعه تابنده یا فتونهایا ذرات بسیار کوچک در حدود نزدیک به کوچک

کیلومتر بر ثانیه حرکت می نمایند. 300000سرعت نور 
توانند مسافت بیشتري را با توجه به اینکه پرتوهاي جنگ انرژي هدایت شده می

و رهگیري آنها نیز به میزان بسیار زیادي بطور همزمان طی نمایند، مقابله با ردگیري 
مقدار ها نیز بهها براي، نور و دوري از اثرات سالحیابد، به عالوه قابلیت هدفکاهش می
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هاي هاي پیشرفته از قبیل موشکشود. الزم به ذکر است هدفاي کم میقابل مالحظه
در براي تهدیدات gن نمایند، و قادرند تا چندیمدرن که با سرعت چهار ماخ پرواز می

هایی با سرعت نور توانایی بسیار ناچیزي دارند، زیرا زمان مانور نمایند. در برابر سالح
پرواز یک شعاع پرقدرت لیزري فقط چند میکرو ثانیه است، بنابر این هدفی که با سرعت 

نماید، قادر است در این مدت کمتر از یک اینچ جابجا و یا چهار ماخ حرکت می
نماید. حرکت

هاي پرتوهاي ذره اي حاصل شده است، و هایی در مورد سالحاگر پیشرفت
باشد، در عوض متخصصین هاي دریایی در شک و تردید میکاربردشان براي محیط

هاي پرقدرت لیزري متمرکز نموده اند. شان را روي انرژيجنگ هاي دریایی عالقه
ف با تهدیدات ایجاد شده توسط ها مصادهاي دور این تالشبهرحال در گذشته

آغاز 1960در سال ASCM1هاي کروز نیروي دریایی شوروي سابق به وسیله موشک
هاي دریایی ها در جنگشد، که در پی آن دیگر کشورها نیز به تولید اینگونه موشک

مبادرت نمودند. 
دیم، ها را در نبردهاي دریایی شاهد بوهاي گذشته بکارگیري این موشکدر سال

که از جمله آنها حمله نیروي دریایی مصر به ناوشکن اسراییلی ایالت، هر دو طرف 
هاي اگزوست به وسیله هواپیماهاي جنگ فاکلند انگلستان و آرژانتین با پرتاب موشک

هاي تدارکاتی، و شناورهاي ها، کشتیسوپراتاندارد و ناوهاي جنگی تعدادي از ناوشکن
رار گرفتند. جنگی سبک مورد استفاده ق

ها و آزادسازي کویت و طور در جنگ عراق علیه ایران حمله به نفت کشهمین
هاي هارپون و اگزوست به تعداد زیاد حمله ناوهاي آمریکایی به ناوهاي ایرانی موشک

مورد استفاده قرار گرفت و تلفاتی را در پی داشت. 

1-Anti Ship Cruise Missile
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ر آن داشت تا با تاسیس عکس العمل کشورهاي پیشرفته به این تهدیدات آنها را ب
هاي تحقیقاتی و پژوهشی و استفاده از انرژي لیزري پرقدرت براي مقابله با این موسسه

هاي میالدي شتاب بیشتري بخشند. اگرچه انرژي1990هاي خود در سال تهدیدات تالش
پرقدرت لیزري به مقدار زیاد تحت تایید مرکز ثقل زمین و جو آن قرار 

ها و آنها در معرض پراکندگی و توده هاي حرارتی بخار آب، آشفتگیگیرند، ولی نمی
نماید. با توجه به گیرند، در نتیجه بکارگیري را سخت تر میاختالف جوي قرار می

هاي دریایی روي امواج لیزري تاثیرگذار هستند هاي متخصصین مبنی بر اینکه محیطیافته
یزرهاي پرقدرت شیمیایی، لیزر شیمیایی هاي موسسات تحقیقاتی با تولید لولی تالش

پیشرفته مادون قرمز متوسط باعث گردید به هدف خود نائل شوند. 
لیزر شیمیایی پیشرفته مادون قرمز متوسط نوعی از لیزر شیمیایی با 

6/3-26/4اي از ترکیب هیدروژن سنگین و فلورین است که در باند امواج پیوسته
نماید. عمل می

و SLBD1ها در زمینه امواج لیزري، تولید دایرکتور این پیشرفتبه موازات 
تلسکوپ سامانه ردگیري دقیق براي استفاده پرتوهاي لیزر پیشرفته را کارشناسان جهت 

هاي بالستیکی مورد تایید هدف گیري هدفهاي هوایی از هلیکوپتر، هواپیما، تا موشک
قادرست با چرخش خیلی SLBDرکتور قرار دادند تا در چرخه تولید قرار گیرند. دای

زیاد و شتاب بسیار باال بیسیم هاي لیزري راداري هدفها ثابت نگهدارد. 
اي از نسل جدید مجموعهSLBDهاي لیزري پیشرفته و دایرکتور دقیق لذا سامانه

هاي ها وارد صحنهاي هستند، که به عنوان دفاع نقطه اي کشتیهاي لیزري پیشرفتهسالح
اند. ي دریایی گردیدهنبردها

1-sea lite beam director
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: 1محیط دریایی
ریزیهاي نیروي دریایی در حال بر طبق مدیریت طراحی بعضی از کشورها، برنامه

FEL2هاي لیزري الکترون آزاد حاضر روي سامانه انرژي پرقدرت لیزري و سالح

الت متمرکز می باشد تا لیزرهاي شیمیایی یا جامه، زیرا لیزر الکترون آزاد، مسائل و مشک
گرمایی مشابه به سایر لیزرهاي شیمیایی و جامه را ندارد. 

از طرفی این لیزرها می توانند بطور موثرتري نسبت به لیزرهاي شیمیایی در 
هاي دریایی عمل نمایند. تحقیقات نشان داده است که شکاف دریایی در اطراف محیط

ز شدن امواج را یک طول موج وجود دارد، که بهترین سازش بین پراکندگی و با
دهد. به ما نشان می

نمایند که به هایی عمل میالزم به یادآوري است که لیزرهاي شیمیایی در طول موج
ها به علت عالوه استفاده  آنها در کشتیشوند، بههاي دریایی منتشر نمیخوبی در محیط

باشند، در جنگ مسمومیت شیمیایی باالیشان و تولید مواد جاري خطرناك مناسب نمی
کایی و انگلیسی با استفاده از هلیکوپترهاي مین روب آزادسازي کویت نیروهاي آمری

هایی که نیروهاي عراقی مجهز به اشعه لیزر براي پاکسازي شمال خلیج فارس از مین
ریخته بودند اقدام نمودند در پایان جنگ و سالها بعد تعداد زیادي از پرسنلی که در روي 

هاي ها قرار گرفتند به بیماريعهها و یا در محوطه سطح دریا در پرتو این اشعرشه کشتی
غیرقابل عالجی دچار گردیدند. 

براي مثال لیزر شیمیایی پیشرفته مادون قرمز متوسط داراي سوخت مشابه موتور 
کند. راکتی است که اتین، اکسیدایزر و نیتروژن فلوراید استفاده می

1-maritine envi
2- free electron Laser
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راتر از مسائل استفاده از لیزر الکترون آزاد در حال حاضر براي دفاع از خود، ف
ها است، اگرچه مبارزه بر علیه و انهدام موشکASCMهاي ضد کشتی کروز موشک

باشد. ها میترین هدفخیلی زیاد از مهمgبا سرعت خیلی باال و قدرت مانوري 
توان تهدیدات دیگري را هم به وسیله هاي بالستیکی و کروز، میعالوه بر موشک

واپیماهاي بال ثابت، هلیکوپترها، هواپیماهاي لیزرالکترون آزاد، از قبیل ه
هاي تندرو، ها، و همچنین تهدیدات نامتقارن در دریا از قبیل قایقبدون خلبان، راکت

هاي جت اسکی و مینهاي شناور را هم منهدم نمود. قایق
نیاز دارد که بتواند تهدیدات ویژه MWاین طیف تهدیدات به لیزر از قدرت بیشتر 

ین ببرد در تهدیدات نامتقارن به انرژي کمتري نیاز است تا روي هدف تابیده شود، را از ب
نظران بر این عقیده هستند هنگامیکه تهدیدات با قوت بیشتري آشکار % صاحب100شاید 

یابد. افزایش میMWمی شوند، توان مقابله با آنها نیز به همان سطح ایمنی 
هاي نمایند که بایستی نیازمندينشان میگیریهاي حساس متخصصین خاطردر میان

روي، نیز حفظ مداوم ردگیري از قبیل محاسبات عددي، نقطه نشانه
ایی، و در سناریوهاي زاویه دید پایین، در درگیري روي به ویژه در دفاع نقطهنقطه نشانه

هاي زیاد صفحه نمایش دهنده رادار الزم است در نظر برد محدود، و وجود هدف
ته شود. گرف

الکترون آزاد و -گذاري در زمینه لیزر هاي جاري در هدایت سرمایهتالش
باشد. همچنین الزم ریزي هاي آتی بسیار مهم و حساس میگیري براي برنامهتصمیم

باشد نیز است از میزان توانمندي دانش تاکتیکی محیط جوي که امروزه در دسترس نمی
رد متعددي محیط عملیاتی لیزر درمانی، خیلی شبیه جنگ اطالع پیدا نماییم، زیرا در موا

هاي محیطی و فیزیکی براي ضد زیردریایی و مقابله با مین است، به علت اینکه وضعیت
باشد. ها مهم، حساس و اثرگذار میموفقیت حساسه ها و سالح
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شناسی به لیزر متمرکز هاي هواشناسی و اقیانوسما ممکن است براي توانمندي
هاي لیزرهاي با انرژي باال که روي ردیابی محیط بطور پیوسته جهت تنظیم سامانهجهت
ها نیاز داشته باشیم. ها نصب شده اند، به منظور اطمینان از ماکزیمم کارایی آنکشتی

باشد، تا گذاري براي موفقیت هر یک از موارد ذکر شده ضروري میسرمایه
هاي دفاعی لیزري مجهز به سامانه2010ل هاي جنگی مدرن به تدریج تا ساکشتی

حاصل نخواهد بود. هاي دفاعی بیگذاریهایی در زمینهگردند، یقیناً چنین سرمایه
هاي کامل تولید آن را هایی و هزینهاگر کشورهاي متقاضی بکارگیري چنین سالح

بسیار جویی هاي آتی قبول نمایند، با توجه به محاسن کاربرد لیزر صرفهبراي کشتی
اند. خوبی را در زمینه هاي دفاعی به عمل آورده

هاي لیزر عالوه کارشناسان بر این باورند در صورت فراهم شدن استفاده از سالحبه
هاي زمین به هوا و حتی الکترون آزاد صرفه جویی خوبی در برابر استفاده از موشک

ها صورت خواهد گرفت. توپ
موشک زمین به هوا بین چهار صد هزار تا یک امروزه هزینه پرتاب یک فروند 

ها به شود، و چنانچه در یک درگیري دفعات پرتاب این موشکمیلیون دالر برآورده می
هاي هدف تکرار گردد، مشاهده خواهیم کرد که چه هزینه باالیی در مقایسه با سالح

لیزري بایستی پرداخت نماییم. 
هر پرتاب در مقایسه تولید لیزر توسط برايFELبکارگیري لیزر الکترون آزاد 

شود، در اینجاست که پیشرفت کار و مزایاي لیزر هاي رانش در خود ناو تامین میسامانه
ها جایگاه قوي تري پیدا می نماید. و بحث هزینه

در واقع استفاده از لیزر الکترون آزاد پیشنهاد بالقوه و جالبی براي حل مساله 
باشد. ی همه انرژیهاي شیمیایی (فعال) در کشتی ها میجابجایی و یا جایگزین
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هاي الکتریکی و بعضی از کشورهاي پیشگام در قسمت اداره برنامه ریزي سالح
ایی ناوها گذاري با استفاده از لیزر جامه براي دفاع نقطهانرژیهاي هدایت شونده سرمایه

زیاد غیر کارآمد بوده، و اند، اگر چه لیزر به حالت جامه به علت تولید گرمايکرده
جاذبه کمتري نسبت به استفاده لیزر الکترون آزاد دارد، ولی همچنان روي بهینه نمودن 

گردد. آن براي مصارف نظامی تاکید می
هاي لیزري روي پروژه یک لیزر جامه با استفاده از تکنولوژي متخصصین سالح

اند، تا پس از آن را انجام دادهپیشرفته کار نموده اند، سال گذشته آزمایشات اولیه
هاي دریایی مورد استفاده قرار در محیط25ارزیابی نتایج آن در صورت تایید با قدرت 

کننده براي همه هایی ممکن است به عنوان یک سالح پشتیبانیگیرد. افزایش چنین سالح
هاي جنگی غیرالکتریکی جاذبه داشته باشد. کشتی

به منظورهاي تدافعی و تهاجمی شتاب HPM1یکروویو کار روي امواج پرقدرت م
بیشتري پیدا کرده است. امواج میکروویو با قدرت باال مشابه امواج فراشیزخانه ولی با 

می باشد. 1500kwتولد انرژي با قدرت 
براي مقاصد نظامی در طیفی از HPMبه هرجهت امواج پرقدرت میکروویو 

براي عملیات ضد تروریستی غیره ADS2ازدارنده فعال قدرت نسبتاً پایین سامانه هاي ب
هایی با قدرت باال بمنظور وارد آوردن کشنده یا ماموریت هاي حفاظتی نیرو تا سامانه

هاي مخابراتی و هاي الکترونیکی حساس، کامپیوترها، شبکهاختالالت در سامانه
هاي بانکی در کوتاه مدت کاربرد دارند. سامانه

هاي آزاد براي منهدم کردن موشک–توان از سالح لیزر الکترون که میعالوه بر آن
توان بر علیه هواپیماهاي بال ثابت، کروز و بالستیکی استفاده کرد، از این سالح می

1-High Power Microwares
2- Active Denid Systems
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هاي هلیکوپترها و هواپیماهاي بدون خلبان، راکت ها و تهدیدات نامتقارن از قبیل قایق
م استفاده کرد. هاي شناور هتندرو، جهت اسکی و قایق

روي پوست انسان اثرات مخرب داشته و به ADSاستفاده از سامانه بازدارنده فعال 
محض جذب شدن امواج پرقدرت میکروویو به وسیله پوست بدن ایجاد درد شدید و 

سوزش می نماید. 
هاي تدافعی از تجهیزات با تواند نقش مهمی در محیطبکارگیري این امواج می

هاي کوتاه حل و بنادر نماید. میکرو موجهاي پر قدرت جنگی تولید خوشهارزش در سوا
تواند در متوقف کردن نماید، که میموج با قدرت زیاد و شدید میمدت از انرژي میکرو

نهایت مفید واقع شود، هاي الکترونیکی بیعملیات تدافعی دشمن و حمله به دیگر کشتی
ي دفن شده در عمق خاك دشمن هم استفاده نمود. هاتوان بر علیه هدفحتی از آنها می

ها، گیري از ابزار و وسایل هدایت شونده از قبیل آنتنبراي مثال: با بهره
هاي میکروموج با امواج هاي تهویه با ارسال پالسهاي الکتریکی سامانهها، کابلشاقول

هاي فرماندهی انههاي سامتوان در اعماق زمین نفوذ نمود و توانمنديپرقدرت که می
کنترل و مخابرات دشمن را از کار انداخت. 

هاي حفاظتی (سپر)بر علیه یک اشعه از گذشته از سخت کردن و یا نصب سامانه
ها که در بعضی موارد افزایش وزن هم در پی دارد، فتونها، ذرات و میکروموج

بکارگیري تدابیري رسد در مورد اقدامات ضد این امواج حداقل براي آیندهبه نظر می
قابل بحث و گفتگو باشد. 

هاي ریلی الکترومغناطیسیآینده توپ
هاك هاي تامعالوه بر قدرت تاکتیکی دریایی، زمینی و هوایی موشک

عنوان یک سالح موثر و کارآمد در جنگ بهTLAM1حمله کننده به خشکی 

1-Tomhowak Land Attack Missile
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هاي بدست هرجهت تجربهکارایی خود را ثابت نمود. ب1991-1990فارس در سال خلیج
العمل خیلی سریع در کوتاه مدت، در آمده در برخوردهاي بعدي بر لزوم عکس

هاي حساس و حمالت دقیق در مسافت هاي طوالنی تاکید می نماید. زمان
براي مثال : براي حمله به یک اردوگاه آموزشی القاعده در شمال افغانستان، توسط 

صوت از شمال دریاي عمان به یک ساعت زمان نیاز هاي تام هاك با سرعت زیرموشک
بود، این زمان براي اغفال یا جابجایی دشمن از منطقه خطر کافی می باشد. می

هاي تام هایشان مانند موشکها هم در پاسخگویی به هدفهاي کشتیسامانه توپ
اسب باشند. به همین علت بخاطر عدم کارایی منهاك در کوتاه مدت دچار مشکل می

ها موسسات پژوهشی و تحقیقاتی غربی به ویژه نیروي دریایی آمریکا با اینگونه توپ
تجارب بدست آمده از جنگ علیه افغانستان، آزادسازي کویت و حمله به عراق، 

که توانمندي EM1هاي ریلی الکترومغناطیسی هاي خود را براي تولید توپتالش
ها در صدها یار باال را دارد جهت حمله به هدفپرتاب و هدایت دقیق گلوله با سرعت بس

کیلومتر دورتر و در کمتر از چند دقیقه نه ساعت متمرکز نمودند. 
ها اظهار می دارد تکنولوژي جدیدي نیست، در یکی از متخصصین اینگونه سالح

گذاري اولیه آن از سالها پیش صورت گرفته است. اما امروزه داراي حقیقت سرمایه
بالقوه و مواد اولیه مورد نیاز براي ساخت عملی و موثر آن هستیم، تکنولوژي

الکترومغناطیسی شامل دو هدایت شونده هاي ریلیترین شکل ممکن توپدر ساده
موازي (ریلها) که جدا از هم هستند که به وسیله یک ساختار عایقی مانند از هم جدا 

گردیده اند. 
هاي عملی نیروي ي جنگی به محدودیتهادر حال حاضر طراحان ساخت سالح

ها را افزایش خواهیم برد توپها رسیده اند. اگر ما میها و توپمحرکه شیمیایی سالح

2-Electromagnetic Rail Gum
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هاي دیگري را نیز ها را کاهش دهیم، باید راهدهیم و زمان ریختن مهمات روي هدف
تر به نظر هاي ریلی الکترومغناطیسی از همه جذاببررسی نماییم، که در این میان توپ

آیند. می
هاي جاري نیروهاي دریایی پیشرفته روي بکارگیري انرژي جنبشی اهداف و تالش

هایی به وزن پانزده با سرعت بسیار باال متمرکز گردیده است که قادر باشد گلوله
هایی با برد کیلوگرم را با سرعت هشت ماخ به خارج از جو پرتاب نمایند، تا به هدف

لومتر حمله نماید. در این صورت عبارت انرژي روي هدف، تا مهمات کی360بیش از 
هاي هدایت شونده داراي انرژي روي هدف کاربرد بیشتري خواهد داشت. زیرا راکت

هاي معمولی دارند. اطالعات ارائه شده توسط جنبشی چندین برابر قدرت نسبت به راکت
ینده روي ناوشکن ها نصب هایی که در آبعضی از نیروهاي دریایی در مورد توپ

خواهد شد به شرح زیر می باشد. 
کیلوگرم20وزن گلوله هاي پرتاب شونده به انضمام فشار دهنده و حلقه دور گلوله : 

کیلوگرم15وزن گلوله هنگام پرواز : 
کیلومتر بر ثانیه5/2سرعت پرتاب گلوله: 

63mjانرژي ایجاد شده در دهانه توپ: 

150mjدر کوالس توپ : انرژي ایجاد شده

متر 12طول لوله توپ: 
روند در دقیقه 12-6نواخت تیر: 

mw30-15انرژي مورد نیاز: 
کیلومتر می باشد. 360گلوله و برد 2560توپ کامال اتوماتیک بوده داراي ذخیره 

می باشد. mj17انرژي که این گلوله روي هدف تخلیه می نماید 
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باورند که روسیه در بمبی که اخیراً آن را آزمایش نمود و ((بعضی از ناظران بر این
هاي جهان است شاید از انرژي ذخیره شده درآن استفاده ترین بمبگفته شد از قوي

نموده است.))
اي مناسب خواهد بود که قادر به این معادل یک شهاب سنگ آسمانی در اندازه

هاي دفن شده در عمق خاك به هدفپرتاب آن به تجهیزات با ارزش، به انضمام حمله 
دشمن است. 

الزم به ذکر است ناظران تاکید می نمایند زمانی به نواخت آتش قابل قبول 
هاي تاکتیکی، دقت و درستی بسیار باال دست خواهیم یافت که ما به تولید سامانه

هایت نهاي بیهاي بسیار باال و شتابکه قادر باشند انرژيGPS(1یاب جهانی (نقطه
) را در لحظه پرتاب تحمل نمایند دست یابیم. g000/30سریع با مقدار (

و اطمینان از GPSبه عالوه تولید سامانه سخت پرتاب نقطه یاب جهانی 
ها یکی دیگر از مسائل مهم و پیش رو در ساییدگی و فرسوده شدن ریلکم

mw30و رها کردن ناگهانی هاي ریلی الکترومغناطیسی، انبارداري،ریزیهاي توپبرنامه
نیرو یا بیشتر انرژي مورد نیاز براي نواخت تیر مداوم است. به هرجهت با روند پیشرفت 

ها و موسسات تحقیقاتی در سرتاسر جهان بزودي شتابان تکنولوژي و با وجود پژوهشکده
ها خواهیم بود، و همانطوریکه اخیراً شاهد برطرف شدن مشکالت جزئی این سالح

تردید ها توسط روسیه با موفقیت آزمایش گردید بیترین بمب از این نوع انرژييقو
گر خواهیم بود. هاي پیشرفته زا در صحنه نبردهاي دریایی نظارهبکارگیري این سالح

1-Global Positioning System
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گیري:نتیجه
هاي قبل در زمینه تولید گذاریهاي به عمل آمده از دههبا توجه به سرمایه

شک نسل آتی ور و آزمایشات موفق صورت گرفته شده، بیهایی با سرعت نسالح
شناورهاي جنگی به این سالح ها مجهز خواهند شد. 

هاي با ورود این سالح ها به عرصه نبردهاي دریایی، انقالبی عظیم در همه زمینه
هاي دریایی، در طراحی، ساخت، آموزش، تعمیر و نگهداري و ... روي خواهد جنگ

محققین و پژوهشگران نیروهاي دریایی از هم اکنون براي مقابله با چنین طلبدداد. لذا می
ها به سادگی براي کشورهایی که اي تدابیري را اتخاذ نمایند. گرچه این موفقیتپدیده

گذاري و تالش نموده اند به دست نیامده و حتی در مواردي به علت در این زمینه سرمایه
نتایج به دست آمده رضایت بخش بوده است. مشکالت متوقف هم گردیده است ولی

هاي مخرب بزودي عالوه بر استفاده آن در نیروهاي الزم به ذکر است این سالح
دریایی ممکن است به وسیله سایر نیروها هم بکار گرفته شود. 

در خاتمه امیدوارم موسسات پژوهشی و تحقیقاتی کشور عزیزمان هم مانند سایر 
هاي خود در زمینه استفاده از گذاري نموده اند، تالشزمینه سرمایهکشورهایی که در این

کاربرد لیزر و بکارگیري آنها در مسائل دفاعی متمرکز نمایند و با تالش محققان 
کشورمان موفقیت هایی مانند سایر علوم در این زمینه کسب نمایند تا از کاروان شتابان 

هاي جهانی فاصله نگیریم. پیشرفت


